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หลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

1. วตัถุประสงค์ 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“ ชโย กรุ๊ป ” หรือ “ บริษทั ”) มีเจตนารมณ์ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการเป็น
บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่ง
เท่าเทียมกนั การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
เพราะจะเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงันั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและ
วธีิการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส 
บริษทัจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือ
กรรมการล่วงหนา้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
2.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
2.2  มีสัดส่วนการถือหุน้บริษทัขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ โดย

อาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
2.3  ถือหุน้บริษทัในสัดส่วนท่ีก าหนดตาม 2.2 ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง 

 
3.  กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

บริษทัจะไม่บรรจุวาระต่อไปน้ีเป็นระเบียบวาระการประชุม 
3.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

บริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

3.2 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
3.3 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ ทั้งน้ีจะไม่จ  ากดัการน าเสนอขอ้แนะน าท่ีเป็น

ประโยชน์จากผูถื้อหุน้ 
3.4 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงความ

ผดิปกติ 
3.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
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3.6 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา และไดรั้บมติ
สนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เวน้แต่
ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

3.7 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง 
3.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 
3.9 เร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ 
 

4.  ขั้นตอนในกำรพจิำรณำ  (กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม) 
4.1  ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. ตอ้งจดัส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั

ประจ าปีผูถื้อหุ้นต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 02-016-4499, E-mail Address ของเลขานุการบริษทัท่ี  Kitti@chayo555.com ก่อนส่ง
ตน้ฉบบัต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้ 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบฟอร์มพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมหลกัฐานการถือ
ครองหุ้น อาทิ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอ่ืนจาก บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้ถึงบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพนัธ์ 
2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได ้และเตรียม
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกขอ้มูลหรือแนบเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือไม่สมบูรณ์
หรือไม่สามารถติดต่อได ้โดยผูถื้อหุน้สามารถจดัส่งแบบฟอร์มเอกสารตน้ฉบบัมาท่ี 
 

 
 

 
 
 
 

 

4.2  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการผูถื้อหุ้นราย
แรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นให้ครบถว้น 
พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และส าหรับผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไป ให้กรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วน
ท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุก
ราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 

เลขานุการบริษทั (ชั้น 3)  บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
44/499-504 ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย ์  เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 
(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้) 
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ของผูถื้อหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกนั และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

4.3  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผู ้
ถือหุ้นตอ้งกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 
ระเบียบวาระ พร้อมลงลายช่ือรับรองสาเนาถูกตอ้งใหค้รบถว้น 

4.4  เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ให้คณะกรรมการบริษทัโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
4.4.1  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้

ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่เร่ืองดงักล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการภายในเวลา 
17.00 น. ของวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 

4.4.2  ในกรณีท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อ
หุน้ ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ทราบ
วา่เร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

4.4.3  เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 เลขานุการบริษทัจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
4.5  คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอซ่ึง 

จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 3. ทั้งน้ี ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
4.6  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดทา้ย 
4.7  เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
5.  คุณสมบัติของบุคคลเพ่ือพจิำรณำเสนอช่ือเป็นกรรมกำร 

5.1  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ซ่ึงไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5.2  ไม่เคยถูกจ าคุกจากการตดัสินซ่ึงเป็นท่ีสุดของศาล ท่ีเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเจตนาทุจริต 
5.3  ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกโยกยา้ยจากต าแหน่งจากหน่วยงานราชการในคดีทุจริตต่อหนา้ท่ี 
5.4  เป็นผูมี้จริยธรรมทางวชิาชีพและชีวติส่วนตวั 
5.5  มีคุณสมบติัท่ีไม่ขดักบั พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่ขดักบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

5.6  มีความรับผิดชอบและมีเวลาอยา่งเพียงพอส าหรับการปฏิบติัภารกิจของกรรมการบริษทั รวมถึง
สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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6.  ขั้นตอนในกำรพจิำรณำ (กำรเสนอบุคคลเพ่ือพจิำรณำเสนอช่ือเป็นกรรมกำร) 
6.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. ตอ้งจดัท า 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 2) แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจแจง้อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 
02-016-4999 หรือ E-mail Address ของเลขานุการบริษทั ท่ี Kitti@chayo555.com ก่อนส่ง
ตน้ฉบบั ต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้ 
ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบฟอร์มดงักล่าว พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และ
เอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม โดยส่งถึงบริษทัภายในระหวา่งวนัท่ี 
30 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา และ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาบุคคลท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกรอกขอ้มูลหรือแนบเอกสาร
หลกัฐาน ไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได ้ โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
จดัส่งแบบฟอร์มและเอกสารตน้ฉบบัมาท่ี 

 
 
 
 
 
 

 

6.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. และตอ้งจดัเตรียมแบบฟอร์ม
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดงัน้ี 
 ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ

ให้ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และส าหรับผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไป ให้กรอก
ขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการให้
ครบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือครอง
หุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกนั 

 ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัให้บุคคลท่ีจะเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรอกแบบ
ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการให้ครบถว้นและลงช่ือไว ้
และจดัให้มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์มในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นราย

 

เลขานุการบริษทั (ชั้น 3)  บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
44/499-504 ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน    
กรุงเทพฯ 10220 
(เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ) 



  บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 

___________________________________________________________________________ 

หนา้ 5 จาก 5 
 

เดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบติัครบถ้วนตามขอ้ 2. เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้ง เป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ชุดต่อการเสนอบุคคลท่ีรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน 
เลขานุการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ให้คณะกรรมการบริษทั โดยมี
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
1)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น

ทราบภายในวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 เพื่อทราบวา่เร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการพิจารณาโดย
คณะกรรมการบริษทั   

2) ในกรณีท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. เลขานุการบริษทัจะแจง้
ให้ผูถื้อหุ้นทราบภายในวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 เพื่อทราบวา่เร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั 

3)  เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานุการบริษทั จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองเบ้ืองต้นก่อนน าเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีผา่นการพิจารณาใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นขั้นสุดทา้ย 

6.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

6.5 บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมทั้ง ช้ีแจง
เหตุผลอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

7. ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 
 ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
8. ติดต่อบริษัท 

หากมีขอ้สงสัยประการใด ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
เลขานุการบริษทั โทรศพัท ์02-016-4499 
อีเมล ์ Kitti@chayo555.com 


